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Znajdź spółkę

Spółka: GEOTRANS S.A.

Segm enty rynku

Temat: Zaw iadomienie z art. 69 Ustaw y o ofercie publicznej - zmiana (pośrednio) dotychczas posiadanego udziału

Spółki zagraniczne
Relacje video z debiutów
Raporty spółek
Raporty spółek (EBI)
Raporty spółek (ESPI)

ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Znajdź spółkę w Infostrefie

Podaj trzyliterow y skrót

Podstaw a praw na:
Art. 70 pkt 1 Ustaw y o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustaw y z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i w arunkach w prow adzania

Dokum enty inform acyjne (pdf)

instrumentów finansow ych do zorganizow anego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki

Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2016 r. do siedziby Spółki w płynęło od Pana Przemysław a Weremczuka,

FAQ

Zgromadzeniu spółki Geotrans S.A.

Obow iązki inform acyjne
em itentów - w yjaśnienia i
interpretacje GPW

Przedmiotow e zaw iadomienie stanow i załącznik do niniejszego raportu.

open in browser PRO version

zaaw ansow ane

Prezesa Zarządu, zaw iadomienie o zmianie (pośrednio) stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym
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